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VIII TROBADA  DEL PROGRAMA 

ATENCIÓ PRIMÀRIA SENSE FUM 

Catalunya sense fum...i Girona més! 
Girona, 23 de novembre de 2017 

 ACTITUD DEL FUMADOR DAVANT LA LLEI 

    AUTORS:  Ramon Rodríguez Roig, Mercè Pujol Mensa, Josefa Olmo Avilés, Domingo Rodríguez Sotillo,  Beatriz 

García Rueda, Isabel Roig Grau.   ICS. Catalunya Central            

 

Amb motiu del canvi de la Llei antitabac 42/2010 que entra en vigor el 2 de gener de 2011, es realitza una enquesta 
telefònica aleatoritzada a 500 pacients fumadors (es selecciona 1 de cada 3) en el Centre de Salut per observar 
l’impacte d’aquesta llei en la població, 5 anys després de la seva entrada en vigor i si és efectiva per reduir o deixar de 
fumar.  

Mètode científic, observacional, transversal, directe. Anàlisi estadístic SPSS15.0 Es recullen 500 enquestes telefòniques  
(es selecciona 1 de cada 3) sobre 1939 pacients en edat laboral entre 18 i 60 anys registrats amb el codi F17 de 
fumador 
 

 

 

 

•Sexe. 210 dones (42%) / 290 homes (58%) 

•Edat: Mitja 39,54 DE: 11,19 Min-max 18-62 

•Anys que fa que fuma: mitja 18,44 DE 10,25 (rang 1-48) 

•Nombre de cigarretes / dia: mitja 14,65 DE 8,15 (rang 1-40) 
 
. 
 

• Els pacients estan d’acord amb la Llei i fumen menys des de l’entrada en vigor de la Llei, però 
pocs s’ho han plantejat específicament per la Llei i pràcticament ningú ha deixat de fumar per 
la Llei.  

•Consideren que la Llei és efectiva i majoritàriament es compleix a l’empresa. 

•El principal motiu per deixar de fumar és la salut i a gran distància i de forma semblant per 
economia i per independència. 
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